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Levende offers Living Sacrifices
Mijn woord is waarheid, Mijn kinderen. Ik verlang 
dat jullie jezelf aanbieden als levende offers. Ik 
verlang dat je sterft wat betreft je eigen verlangens en
dat je voor Mij gaat leven naar het voorbeeld van 
Christus op elk moment. Ik verlang dat je gaat leven 
alsof ik voortdurend bij je aanwezig ben, want 
inderdaad dat ben Ik.

Ik verlang dat je de noden van ander voor die van 
jezelf plaatst, dat je offerend hulp geeft aan hen die 
hulp nodig hebben, zij die minder gekregen hebben 
dan jijzelf. Op deze manier verzamel je schatten, 
zowel op aarde als in de hemel, daar waar je er voor 
altijd vreugde van hebt.

Ik verlang dat je Mij en Mijn kostbare Zoon 
verhoogd met elke ademtocht, en dat jou leven de 
glorie van ons dient en niet voor die van jezelf. Er 
zijn nog steeds mensen die, hoewel ze van Mij 
houden, ernaar verlangen zelf op aarde verhoogd te 
worden, om aanzien te verwerven door rijkdom, 
prestige en prestaties.

Keer je af van dergelijke verlangens, Mijn kinderen, 
want de vijand van je ziel gebruikt dit om je 
ondergang te bewerken, als deze verlangens ook 
maar enige grip op je hebben. Als je een leven leeft 
wat Mij vreugde brengt, dan zal Ik je verhogen op 
manieren die je verstand te boven gaan, als je leeft 
voor je eigen plezier en aanzien, dan is alles wat je 
doet voor niets.

Kies voorzichtig, Mijn kinderen, want je keuzen in 
deze tijden hebben grotere gevolgen dan ooit tevoren.

My Word is true, My children. I desire you to be 
living sacrifices. I desire you would die to your own 
wants and desires and live Christ-like before Me at 
all times. I desire you would live as though I were 
present with you every moment, for indeed I AM.

I desire you would place the needs of others before 
yourselves, that you would give sacrificially to help 
those who are in need, those less fortunate than 
yourselves. In this way, you are storing up many 
rewards for yourself, both on earth and in heaven 
where you may enjoy them forevermore.

I desire you would praise Me and My precious Son 
Jesus with every breath, and that your lives would be 
lived for our glory, and not your own. There are still 
some of you that, though you love Me, you desire to 
be glorified yourselves in the earth, to be held in high
regard for your wealth, prestige and 
accomplishments. 

Turn away from these desires, My children, for the 
enemy of your soul will use them to destroy you if 
they have any hold on you at all. If you will live lives
pleasing to Me, I will cause you to be glorified in 
ways you cannot even imagine. If you live your lives 
for your own pleasure and glory, all you do will be 
for nought.

Choose carefully, My children, for your decisions in 
these times will hold greater consequence than ever 
before.
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